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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 

Aos três dias do mês de Março do ano de dois mil e Vinte, às Oito horas, na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente 

nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 2.346/2020, para o ato de 

Adesão a Ata de Registro de Preços para Aquisição de Patrulha Mecanizada /Veiculo 

tipo Caminhão Basculante, conforme convênio registrado na Plataforma + Brasil,  

MAPA nº 887121/2019, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, 

pecuária e Abastecimento  do Município de Pimenta-MG, Pregão eletrônico por 

registro de Preços 195011-0012/2019 – CODEVASF-Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -  6ª Superintendência Regional da 

Codevasf, iniciado os trabalhos, foi realizado o Cadastro da Empresa RODA BRASIL - 

REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 15.332.890/0001-06, com sede na Rua Juscelino Kubistchek, nº 184, 

Bairro Vila Rica cidade de CRUZEIRO/SP- CEP: 12.712-680, telefone: (12) 3145-

2226/99155-2813,e-mail:claudioteixeirapinto@hotmail.com representada por 

CLAUDIO TEIXEIRA PINTO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF 

sob o nº 290.559.008-42 e RG nº 30.668.073-7 SSP/SP, residente e domiciliado na 

cidade de CRUZEIRO/SP, detentora da Ata de Registro de Preços cadastrando, para 

tanto, as certidões e documentos obrigatórios, quais sejam: 1- Registro comercial, em 

caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com 

todas as suas alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleições de seus administradores, quando a licitante for representada 

por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade 

jurídica, 02 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação; 03 - Prova de 

inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame; 04 -Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e  

Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, 

mediante a apresentação das seguintes certidões; 05 - Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 06 -

Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa 

para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 07- Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria 

Municipal de Finanças ou equivalente; 08- Prova de regularidade perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado 

de Regularidade do FGTS; 09 -Prova de regularidade trabalhista, mediante certidão 

negativa ou negativa com efeitos de positiva emitida pela Justiça do Trabalho, na forma 

dos artigos 27, inciso IV, e 29, inciso V, da Lei 8.666/93; 10 - Declaração de Inexistência 

de Fato Impeditivo para Habilitação, em conformidade com o Artigo 87 da Lei nº. 8666/93 

e alterações; 11- Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/9; 12 - Declaração de não possui em seu quadro de 

pessoal servidores públicos do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93; 12 - 
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Declaração de não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder 

Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93;  13- Atestado(s) de capacidade técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a 

execução/entrega satisfatória do objeto e/ou de serviços similares, de complexidade 

operacional equivalente ou superior ao objeto licitado; 14- Certidão Civil Negativa Judicial 

ou Certidão Negativa específica de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, datada de no máximo 60 (sessenta) dias corridos anteriores à 

data de realização da sessão pública do pregão, se outro prazo não for definido na 

própria certidão, foi registrado no SIAP a adesão gerando assim, no âmbito do município 

de Pimenta/MG, o Pregão nº 007/2020, Processo nº 014/2020. Registra-se que não foi 

possível conferir com o original a documentação, devido ter enviada por e-mail, a 

documentação foi retirada do processo Pregão eletrônico por registro de Preços 

195011-0012/2019. Após a adesão registra-se nesta ata que o registro, o preço e a 

quantidade, foram conforme se segue:  

FORNECEDOR: RODA BRASIL - REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA-EPP. 

 
Foi realizado também, a validação das Certidões online. Em sendo assim, a pretensão 
em formalizar o contrato mediante a adesão da ata de registro de preços é  medida que 
se amolda na legislação correlata, sendo que está presente a vantajosidade da 
contratação, bem como não houve a extrapolação do limite máximo de 100% (cem por 
cento), portanto, a adesão da ata de registro de preços é medida imperativa. Ato 
contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos termos do 
Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer Jurídico. Em 
seguida, encaminha-se à autoridade competente para que se proceda à homologação. 
Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente 
ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 

Item Descrição Marca / Modelo 
Und 

Med 
Qtd. Valor Unitário (R$) 

01 
Caminhão basculante, 

zero km, ano 2019 
Iveco Tector/15OE21 Und. 01 R$257.400,00 

Especificações 

Caminhão basculante, zero km, ano 2019 ou superior, potência mínima 180cv, cinto de segurança 
de 03 (três pontos, distância entre eixos mínimo 4.900 mm (ou superior), carga útil com 
equipamento mínima 8500kg. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, protetor 
de cabine, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço 
espessura mínima 4,50mm, laterais em aço espessura 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, 
frente e traseira. Cilindro hidráulico central com duas unidades com mangueiras para conexões, 
caixa metálica para ferramenta, escada lateral, barras de proteção lateral dos eixos, faixas 
reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de 
ferramentas e faixas reflexivas com Cabine fechada com ar condicionado. 
 


